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Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir o ensino de música na perspectiva da 
formação do professor pedagogo na modalidade a distância. É uma pesquisa parcial de 
um trabalho que está em andamento do meu mestrado em Política e Gestão na 
Educação.  Procura analisar se as tecnologias utilizadas nos cursos em EAD são 
suficientes para abordarem categorias necessárias a atuação do professor em sala de aula 
de forma relevante. Evidencia a necessidade de uma pedagogia capaz de trabalhar o 
ensino musical buscando na proposta de David Perkins sobre o Ensino para a 
Compreensão uma proposta de ensino mais reflexivo. Para fundamentação baseamo-nos 
em Bréscia (2003), Souza (2009), Gohn (2008), Wiske,(1999), Fiore e Leymonié 
(2007), Gadner (1997).  
Palavras chave: Educador musical; Curso de pedagogia; Ensino a distância. . 
 
 
Abstract: This article aims to discuss the teaching of music from the perspective of 
teacher educator in the distance mode. It's a partial search of a job that is in progress of 
my Masters in Public Policy and Management in Education. It examines whether the 
technologies used in distance education courses are sufficient to address the actions 
necessary categories of teachers in the classroom in a relevant. Highlights the need for a 
pedagogy capable of working in music education seeking proposal from David Perkins 
on the Teaching for Understanding the proposal for a more reflective teaching. For 
reasons we base ourselves in Brescia (2003), Souza (2009), Gohn (2008), Wiske, 
(1999), Fiore and Leymonié (2007), Gadner (1997). 
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Introdução 
 

A educação a distância (doravante EAD) em suas várias formas e 

possibilidades é uma modalidade que vem promovendo oportunidade para que grande 

contingente de pessoas passem a ter acesso à educação formal atendendo não só a 

critérios de quantidade, mas também de qualidade. Os meios tecnológicos atuais 

proporcionam flexibilidade dos processos de ensino e aprendizagem entre professores e 

alunos superando assim os limites do espaço, do tempo e questões estruturais que 

caracterizam a modalidade presencial. Segundo Preti (1996), a EAD possui 

características como distância física professor-aluno, o estudo individualizado e 

independente, o processo de ensino-aprendizagem mediatizado, o uso de tecnologias da 

informação e da comunicão (TIC) e a comunicação bidirecional. Pode-se dizer também 

que o Ensino a distância é a 

 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (BRASIL, Decreto nº 5.622,  de 19/12/05) 
 

A EAD deve ser vista também como uma alternativa para a 

democratização do ensino principalmente para os lugares mais distantes dos grandes 

centros e para professores que já estão em sala de aula e que precisam completar sua 

formação ou mesmo fazer um novo curso.  

Sabemos que a partir da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

nº 9.394/96, doravante LDB, os profissionais para ensinar na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental nos anos iniciais deveriam ter formação superior em cursos de Pedagogia 

Licenciatura. Desde então inúmeras foram as iniciativas governamentais para promover 

a formação adequada a esse professorado. A EAD é uma modalidade que visa também 

essa finalidade.  

Este artigo objetiva discutir a partir disso como está ocorrendo a formação 

do pedagogo nesta modalidade e se esta formação contempla os conhecimentos 

necessários à sua atuação como educador musical, haja visa a obrigatoriedade do ensino 

da música na educação básica.  
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A obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica 

 

A lei 11.769 trata da obrigatoriedade do ensino de música na Educação 

Básica. Entretanto se faz necessário refletir como se dará o ensino de música nas escolas 

públicas, pois a lei não é específica sobre essa questão, ou seja, se a educação na escola 

priorizará o ouvir ou o fazer musical. Esse aspecto é importante para sabermos qual 

profissional teria capacidade de desenvolver esta função: Se o professor pedagogo ou o 

professor licenciado em música. As linguagens artísticas, entretanto, devem ser 

contempladas na formação do professor pedagogo, haja vista que é um conhecimento 

necessário ao currículo da Educação Básica que são abordados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI).  

 

Se a escolha for por uma formação Sensibilizadora, a capacitação dos 
professores polivalentes que estão na ativa, a produção de material 
didático, a aquisição de mídias e equipamentos multimídias, além de 
assessoria feito por profissionais de música para a dinâmica da prática 
musical e para a assessoria na elaboração da proposta curricular 
atenderia a contento a legislação. Por outro lado, se a opção for por 
uma educação Tecnicista, considerando o fazer musical sob uma ótica 
estética, seria injusto e incoerente designar esta função ao professor 
polivalente da educação básica, que não tenha recebido uma formação 
específica em música, cabendo neste caso uma pergunta: como 
alguém ensina o que não aprendeu? (SOUZA, 2009) 
 
 

Além do aspecto de qual profissional, pedagogo ou especialista, iria 

desenvolver as atividade musicais, vale ressaltar que a LDB n° 9394/96 privilegia a 

flexibilidade do ensino, deixando para cada Estado, Município ou Instituição a decisão 

da proposta curricular.     

 Em 18 de Agosto de 2008, depois de doze anos da criação da NLDB, o 

texto foi alterado através da Lei nº 11.769. Vejamos: 

 

Art. 1º  O art. 26 da Lei n  9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte: § 6º  A música deverá ser conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata 
o § 2º deste artigo”. 
Art. 2º (VETADO) O Ensino de música será ministrado por 
professores com formação específica na área. 
Art. 3º  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se 
adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei 
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(BRASIL Lei  11.769 de 18 de Agosto de 2008, publicado no Diário 
Oficial da União em 19/08/2008). 

 

O Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao art. 2º deste 

dispositivo. Seguem as razões do veto: 

 

No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha 
muita clareza sobre o que significa ‘formação específica na área’. Vale 
ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem 
diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou 
oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses 
profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na 
maneira em que este dispositivo está proposto. 
Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz 
curricular e estabelece, sem precedentes, uma formação específica para 
a transferência de um conteúdo. Note-se que não há qualquer exigência 
de formação específica para Matemática, Física, Biologia etc.  Nem 
mesmo quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define 
conteúdos mais específicos como os relacionados a diferentes culturas e 
etnias (art. 26, § 4o) e de língua estrangeira (art. 26, § 5o), ela 
estabelece qual seria a formação mínima daqueles que passariam a 
ministrar esses conteúdos.” (...) (BRASIL, Lei 11.769 de 18 de Agosto 
de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 19/08/2008). 

 

Com essa alteração na LDB, a música deverá ser incluída no currículo da 

educação básica até 2011. Nessa mesma LDB o MEC (Ministério de Educação e 

Cultura) propôs documentos que serviriam como instrumentos de orientação para a 

elaboração dos currículos norteando assim as discussões dos professores da Educação 

Infantil e ensino básico. São eles: RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil) e o PCN (Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino 

Fundamental). 

 

O que se apresenta é a necessidade de um referencial comum para a 
formação escolar no Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser 
garantido a todos, numa realidade com características tão diferenciadas, 
sem promover uma uniformização que descaracterize e desvalorize 
peculiaridades culturais e regionais. (BRASIL, 1997 a, p.36). 

 

Ao que diz respeito ao ensino de música nas escolas os RCNEI e PCN são 

documentos que servem como base para a elaboração dos currículos. Só para o RCNEI 

o documento possui 30 páginas dedicadas exclusivamente à música, além do PCN para 

o ensino fundamental. Entretanto essa orientação metodológica detalhada necessita da 

interpretação feita por professores com formação em música ou no mínimo professores 
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que tenham conhecimento teórico e metodológico musical. Para comprovar essa 

afirmativa, vejamos o que diz o RCNEI:  

 

O processo de criação de uma composição é conduzido pela intenção do 
compositor a partir de um projeto (...) seus parâmetros básicos (duração, 
altura, timbre e intensidade), juntá-lo com outros sons e silêncios 
construindo elementos de várias outras ordens e organizar tudo de 
maneira a constituir uma sintaxe (PCN: Livro 06 arte - MEC/SEF p. 
53,1998). 

 

O que seriam esses “parâmetros básicos”? Essa simples pergunta 

confundiria professores que não detêm o saber musical. Como trabalhar esses conceitos 

musicais? Como demonstrar de forma prática? Essas questões nos levam a considerar 

que não bastar ler e ter uma resposta teórica válida para lidar com os documentos PCN e 

RCNEI e propor um currículo específico para música. É necessário que na formação 

desse professor no caso em estudo o pedagogo, seja lhe dado um suporte teórico e 

prático para lidar com as questões pertinentes a música, ou seja, a realização das 

atividades de ensino e aprendizagem em sala de aula.   

Nesse contexto, mais do que nunca se faz necessário discutir a formação 

do docente que trabalha na educação básica mais especificamente na Educação Infantil 

e Ensino Fundamental no tocante a sua formação para o ensino de música haja visto os 

acréscimos na Lei n°  9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o veto no seu Art. 2º que em 

relação ao ensino de música ser ministrado por professores com formação específica na 

área (o professor licenciado em música).  

 

O Curso de pedagogia em EAD e a formação musical: a Pedagogia da 

Compreensão 

 

Atualmente nem todas as instituições de ensino contemplam em seu 

currículo no curso de pedagogia uma disciplina que trabalhe os fundamentos e as 

metodologias para o ensino de música. Entretanto, algumas instituições de ensino 

superior já incorporaram em seu currículo disciplinas que abordam esses pressupostos, 

mostrando avanços na visão de educação embasados nas diretrizes, parâmetros e 

referenciais da educação.  

Segundo Gohn (2008) os processos de ensino-aprendizagem da música 

ocorreram a séculos de maneira presencial, mas atualmente com o uso das tecnologias 
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existem possibilidades, bem como dificuldades apresentadas pela educação musical 

realizada a distância, tendo que considerar a relação entre conteúdos a ensinar e as 

tecnologias disponíveis.  

 

Quadro 1 - Categorias de disciplinas em educação musical 

 História da 
música 

Apreciação 
musical 

Treinamento 
auditivo 

Estudo de 
harmonia 

Performance  

Essência da 
disciplina 

Teórica Teórica e 
prática 

Teórica e 
prática 

Teórica e 
prática 

Prática  

Recursos mínimos 
necessários 

Textual Textual e 
sonoro 

Textual e 
sonoro 

Textual e 
sonoro 

Sonoro e 
visual 

                                                                                     (GOHN, 2008. p. 283)  

 

O quadro acima mostra mesmo que de forma superficial as categorias de 

disciplinas musicais que são desafios apresentados pela educação musical realizada a 

distância. Nesse contexto cabe perguntar: que conteúdos musicais estão sendo 

trabalhados com sucesso nos cursos de pedagogia em EAD atualmente mediante as 

tecnologias usadas nesses cursos? E se de fato essas tecnologias e metodologias dão 

condições para esses futuros professores atuarem nas propostas curriculares que inserem 

o ensino de música.   

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos, por meio da organização e 

relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Para Bréscia (2003) a 

musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo 

despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da 

sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização 

e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. Para Gadner (1997) é no fazer artístico e no contato com os objetos de 

arte que parte significativa do conhecimento acontece. No decorrer desse processo, 

prazer e o domínio do gesto e da visualidade evoluem para próprio o  fazer artístico, da 

simbolização e da de imagens.  

No ensino de música temos um desafio a vencer que é romper com o 

ensino tradicional que na maioria das vezes leva o aluno a repetir conceitos ao invés de 

compreender os conceitos musicais. Na minha prática como aluno, professor e músico, 
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tenho visto no aprendiz a dificuldade da compreensão de conceitos básicos musicais em 

detrimento de uma prática que o leva à mera reprodução de notas, sons e conceitos 

musicais.  

Que pedagogia poderia possibilitar um aprendizado reflexivo? 

Precisamos de uma pedagogia que proporcione ao aluno um aprendizado capaz de 

transformá-lo em cidadãos pensadores, críticos, com capacidades para resolver 

problemas, de atuar de forma produtiva numa sociedade complexa a qual vive em 

constante e rápida transformação. Queremos alunos que com seus conhecimentos 

adquiridos possam internalizá-los e depois utilizá-los em diversas e variadas 

circunstâncias, ou seja, um conhecimento para a vida, contínuo.  

Pensando nessa possibilidade quanto a uma nova pedagogia, 

buscamos na proposta de David Perkins sobre o Ensino para a Compreensão uma breve 

reflexão sobre o tema. Perkins foi o pesquisador que delineou as ideias-chave do que 

chamou de "Ensinar para a Compreensão" (EpC), o principal desafio para atingir 

escolas inteligentes. Para ele, compreensão é a capacidade de pensar e agir de maneira 

flexível com o que se sabe (WISKE, 1999). Assim, aprender para a compreensão é 

como aprender um desempenho flexível. Não se espera apenas que os alunos saibam, 

mas que pensem a partir do que sabem. Ou seja, quando o aluno não consegue ir além 

da repetição, do pensamento e das ações rotineiros, significa falta de compreensão. 

O desempenho é o marco do EpC. Segundo Fiore e Leymonié (2007), 

estes desempenhos ou atividades de compreensão têm distintos graus de complexidade e 

podem ser percebidos em classe quando em atividades desenvolvidas podemos 

averiguar no desempenho do aluno: uma explicação, exemplificação, aplicação, 

justificação, comparação, contextualização e generalização. Nestes casos, nas diferentes 

atividades de compreensão têm-se diferentes desafios cognitivos que vão além das 

atividades de rotina. Portanto, um desempenho de compreensão é algo que sempre nos 

leva além. É válido considerar que um desempenho de compreensão não menospreza o 

desempenho de rotina, porém envolve graus e varia de acordo com as pessoas. 

Quando trabalhamos as linguagens musicais é necessário que na 

formação dos professores se garanta uma abordagem pedagógica que o capacite a 

trabalhar adequadamente as linguagens artísticas, e em especial, a musical, 

proporcionando ao aluno ir além das atividades de rotina, levando-o a diferentes 

desafios cognitivos, ou seja, a graus distintos e complexos de atividades de 

compreensão.   
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Como falamos anteriormente nas observações da prática pedagógica 

pode-se constatar que a arte na escola possui um perfil fragmentado caracterizado como 

passa tempo ou cumprimento do currículo. Ao dirigir o foco para a compreensão, faz-se 

necessário que o professor proceda de forma sensata ao selecionar conteúdos, tenham 

clareza com relação aos seus objetivos ou metas e integrem a avaliação ao ensino-

aprendizagem. 

Qualquer formulação de Ensino para a Compreensão (EpC) deve 

vencer quatro desafios: a) Assegurar uma educação de boa qualidade para todos; b) 

Planejar currículos que correspondam a padrões de qualidade e que respondam às 

necessidades individuais de professores e alunos; c) Produzir evidências de 

aprendizagem, de modo que professores e alunos sejam responsáveis pelo seu trabalho; 

d) Estimular a busca pela compreensão como meta educacional central.  

Perrone apud  Wiske (1999) também colaborador na pesquisa sobre 

ensinando para a compreensão diz que uma pedagogia da compreensão deve ser 

suficientemente atraente e flexível para servir a todos os alunos, funcionar em todos os 

níveis de capacidade e rendimento acadêmicos, engajar a total variedade de 

possibilidades intelectuais, de modo a aflorar os talentos dos alunos e ser adaptável a 

todas as matérias e séries. O currículo deve estar relacionado às preocupações, aos 

interesses e às experiências dos alunos, sendo os professores responsáveis por adaptar 

diretrizes gerais para atender a seus alunos em particular.  

Tal pedagogia pressupõe que os alunos devam construir sua própria 

compreensão, identificar seus interesses, desenvolver seus argumentos, construir muito 

mais seu próprio conhecimento que apenas absorver conhecimentos produzidos por 

outros. 

Além disso, deve considerar os professores como principais 

tomadores de decisão sobre currículo, oferecendo-lhes orientações para escolher o que 

ensinar e planejar um currículo que irá satisfazer padrões gerais de qualidade, apoiando-

os em pesquisas contínuas sobre questões fundamentais como o que ensinar como 

ensinar e como saber se os alunos estão aprendendo. 
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Figura 1 - Modelo de ensino para a compreensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: adaptação de Leymonié, 2006: 66) 

 

Segundo Fiore e Leymonié (2007), considerar o modelo no momento 

de planejar nossas aulas nos permite encontrar formas de organizar o ensino 

comprometendo os estudantes em busca de compreensões duradouras.  

O importante no modelo é que cada professor pode adaptar de acordo 

com seus próprios estilos, podendo envolver os alunos no processo de aprendizagem 

permitindo assim uma melhor compreensão do conteúdo. Nesse caso, os alunos 

aprendem melhor os conceitos à medida que mudam suas concepções de como 

aprender.  

Para exemplificar um modelo de ensino para a compreensão tomemos 

como ponto de partida o tema gerador percepção musical para alunos das séries iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  

Geral 

Metas de compreensão 

Desempenho de 

compreensão 

Avaliação 

Contínua 

Temas Selecionados – O que eu 

quero que os alunos aprendam? 

Qual o grande problema? 

O importante dentro do tema – 

O que queremos entender? O 

foco principal.  

Performance de compreensão - 

O que você vai fazer para atingir 

esse conhecimento? 

Como sabemos que eles 

entendem – feedback, ciclos de 

avaliação.  
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Quadro 2 - Modelo de ensino para compreensão 
 
Tema geral Percepção Rítmica 
Metas de 
compreensão 

 - Despertar o instinto rítmico 
 - Exercitar o ritmo através de textos 

Desempenho de 
compreensão 
 

 - Para despertar o instinto rítmico nas crianças o professor 
realiza diversos batimentos livres e com onomatopéias, dando 
as crianças à oportunidade de realizar o mesmo. 
 - No exercício dos ritmos o professor cria frases e trabalha 
com os alunos. Os alunos têm agora a oportunidade de criar 
suas próprias frases e rítmos.  

Avaliação contínua  - o Feedbackd dos alunos é importante nesse tipo de trabalho. 
 - Certificar-se de que os alunos compreenderam os objetivos 
da aula. Observar se estão simplesmente repetindo ritmos ou 
se são capazes de criar seus próprios ritmos.  

 
 

É muito comum nesse tipo de atividade levar os alunos a decorarem e 

repetirem unicamente os ritmos produzidos no momento. Seria trabalhar a memorização 

de ritmos específicos, mas quando o aluno precisar criar ou desenvolver uma célula 

rítmica diferente ele não se sentirá capaz para tanto, pois na verdade o que houve foi um 

processo de memorização, de repetição rítmica.  No trabalho realizado se faz a 

necessidade do aluno construir sua própria compreensão do tema, desenvolver seus 

argumentos, ou seja, construir seu conhecimento e não apenas absorver o conhecimento 

produzido pelo professor.  

Portanto, para sabermos o grau de complexidade desenvolvido pelo 

aluno na aula proposta é importante avaliar esse desempenho. Ver se o aluno é capaz de 

explicar, exemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar e generalizar. Nem 

todos compreenderão da mesma forma, pois cada aluno terá o seu próprio ritmo de 

desempenho. É importante respeitar a capacidade, o ritmo de cada aluno aprender e 

proporcionar pedagogicamente o máximo de cada aluno na sua aprendizagem, ou seja, 

dele ir além das atividades de rotina.  

Para melhor entendermos como trabalhar a Pedagogia da 

Compreensão, Fiore e Laymonié (2007) trás um guia para desenvolvimento de um 

plano de aula para compreensão.  O plano possui três etapas distintas: 1. Identificar os 

resultados desejados; 2. Determinar as evidências aceitáveis e 3. Plano das atividades de 

ensino.  

Na primeira etapa temos quatro pontos pertinentes: A compreensão; as 

perguntas essenciais a serem feitas; o saber; o saber fazer; e o saber ser.  É importante 
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ter clareza quanto aos objetivos gerais a que se propõe o ensino (conteúdos, objetivos do 

curso, os resultados da aprendizagem, etc.). Tem-se o fio condutor da proposta. 

Perguntas como quais são as principais idéias? Que compreensões específicas queremos 

dos alunos? Quais são as dificuldades de compreensão que se apresentam? Que 

conhecimentos e habilidades queremos incorporar nos alunos? Que atitudes, hábitos, 

valores, normas estão inseridos nos conhecimentos e habilidades a serem ensinados? 

Esses questionamentos entre outros são fundamentais para se ter um plano eficaz de 

ensino.  

Na segunda etapa do plano constitui-se de duas partes: As evidências 

demonstradas através do desempenho de tarefas situadas em contextos reais e outras 

tarefas como questionários, monografias, trabalhos de casa que também evidenciam 

aprendizado.  

E por último, atividades que proporcione experiências de ensino-

aprendizagem que permitam que os alunos sejam capazes de alcançar os resultados 

esperados.   

 

Considerações finais 

 

Mesmo sendo uma pesquisa com resultados parciais, podemos 

concluir que infelizmente, a música nas instituições de ensino ainda tem sofrido com a 

influência da hegemonia de concepções pedagógicas tradicionais. Temos na pedagogia 

da compreensão uma possibilidade de mudar esse quadro. A arte está presente em nossa 

vida em todos os momentos, na educação especificamente ela pode contribuir de 

maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, cognitivo, 

afetivo e afetivo, e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em 

todas as etapas da vida de uma criança. Entretanto, ainda existe um abismo entre os 

avanços teóricos e legais e sua concretização do âmbito escolar. Nas observações da 

prática pedagógica pode-se constatar que a arte na escola possui um perfil fragmentado 

caracterizado como passa tempo ou cumprimento do currículo. Há uma necessidade dos 

profissionais da educação vê a arte na educação básica como processo de 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor visando à construção do sujeito como um 

todo. Para tanto, se faz necessário investir na formação inicial e continuada de 

pedagogos e professores de música bem como na contratação de educadores da música 

para atuarem nas escolas. Vemos que nessa perspectiva a importância que é dada à 
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música na Educação Infantil, assim como em outros níveis de ensino, está muito aquém 

do desejável.  

A EAD tem entre outras coisas a missão da democratização do ensino, 

a formação de professores de qualidade e avançar para que suas ferramentas, as TIC e as 

metodologias empregadas no ensino de música possam realmente ser efetivas nesse 

objetivo. Têm-se muito a avançar, para que cada categoria musical possa ser trabalhada 

na EAD nas possibilidades mais coerentes com os objetivos propostas na ementa da 

disciplina de música no curso de pedagogia.  
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